
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

21. listopadu 2011 

 

Přítomni: UK 18, SK 8, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř,  prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková, kvestorka  

ing. Poloková  

 

 

Program:  

1. Náhradník do SK RVŠ 

2. Informace o hlasování o delegátech do RVŠ per rollam 

3. Informace o aktuálním počtu studentů na fakultách po ukončení zápisů a 

uzavření matriky 

4. Komplexní přehled o zapojení OU do Operačních programů EU 

5. Dílčí zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2011 

6. Projednání  Řádu doktorského studia na Fakultě sociálních studií 

7. Různé  

 

 

 

Bod 1 

Text: Náhradník do SK RVŠ 

SK AS OU navrhla jako náhradníka do SK RVŠ Daniela Kunzeho, který bude v příštím 

období zastupovat OU jako řádný delegát v SK RVŠ. Jako náhradník pro stávající volební 

období bude mít moţnost zúčastnit se posledního zasedání SK RVŠ ve stávajícím sloţení.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje náhradníka  Daniela Kunze do SK RVŠ.  

 

 Hlasování:  

Pro: 26 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Informace o hlasování o delegátech do RVŠ per rollam 

Mulková informovala o výsledcích per rollam hlasování o delegátech do RVŠ pro nové 

funkční období. Hlasování probíhalo od 27. 10. 2011. 

 

Usnesení per rollam hlasování: AS OU schvaluje RNDr. Petru Konečnou, Ph.D., jako 

delegátku do RVŠ za PřF OU. AS OU schvaluje Daniela Kunzeho jako delegáta do SK RVŠ a 

Jana Šeděnku jako náhradníka. 

 

Per rollam hlasování (8 senátorů nehlasovalo):  

Pro: 28 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

 



 

Bod 3 

Text: Informace o aktuálním počtu studentů na fakultách po ukončení zápisů a uzavření 

matriky 

Prorektorka informovala o aktuálním počtu studentů na fakultách na základě údajů uvedených 

v matrice ke dni 31. 10. 2011. Souhrnná informace obsahovala počty fyzických studentů na 

jednotlivých fakultách v jednotlivých kategoriích, včetně míry překročení dohodnutého a 

financovaného počtu studentů.  

 

Diskuse: Drozd se dotázal, zda se podle ukazatele VKM bude určovat počet navazujících 

magisterských studentů, kteří budou jednotlivým fakultám financováni. Prorektorka uvedla, 

ţe tendence je jednoznačná u doktorských studentů, kteří budou financováni v plném rozsahu. 

Rektor doplnil, ţe fakulta můţe přijmout neomezený počet studentů v N1, ale překročené 

počty studentů nebudou financovány. U P1 budou financování všichni v plném rozsahu, coţ   

sníţí vnitřní normativ OU na studenta. Pro příští přijímací řízení jsou připravovány změny, 

které vycházejí z toho, ţe stávající počet studentů na některých fakultách vznikal neřízeným 

způsobem. Vše se následně řídilo stejným algoritmem, ze kterého vychází ministerstvo. Ve 

výsledku není zohledněna univerzitní strategie. Pro příští období bude určitým způsobem 

zavedena preference některých ukazatelů. Tyto ukazatele budou obecně chápány jako ty, které 

se mají dále rozvíjet. Nepůjde o skokovou změnu. Změna se bude týkat rozpočtu na rok 2013.  

 

Usnesení:  
AS OU bere na vědomí souhrnnou informaci o počtech studentů na jednotlivých fakultách 

k termínu 31. 10. 2011. 

 

 

 

Bod 4 

Text: Komplexní přehled o zapojení OU do Operačních programů EU 

Prorektor prezentoval souhrnnou informaci o rozsahu a struktuře finančních prostředků 

získaných z Operačních programů. Nedílnou součástí našich povinností v rámci těchto 

programů je zajistit (u vybraných projektů) jejich udrţitelnost po další období. To bude 

vyţadovat nejen zvláštní evidenci těchto projektů, ale zejména taková opatření, která 

prokazatelně (po poskytovatele této dotace) prokáţou reálnou udrţitelnost. 

 

Přijaty byly tři projekty OP VaVpI: IT4Innovation, IET a Infrastruktura pro realizaci 

lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské 

univerzity. V přípravě jsou následující projekty: 

- MEDINFO: informační zdroje pro výzkum v medicíně a příbuzných oborech – ţadatel 

MU, 8 aţ 9 partnerů. 

- NATURA: databáze v oblasti přírodních věd, ţadatel UPOL, 12 partnerů, zatím není  

dohodnuta účast univerzity. 

- EBSCO: přístupy k EIZ, počet partnerů 15 aţ 28.  

 

V oblasti OP VpK je na OU 62 projektů za 432 mil. Kč, z toho 28 řešitelských. V přípravě je 

12 projektů, z toho jsou 3 řešitelské. Povinnou udrţitelnost na dobu 5 let po skončení projektu 

má 54 projektů.  

 

Projekty OP ŢP na výměnu oken a zateplení byly realizovány v celkové výši 34,8 mil. Kč, 

z toho spoluúčast 36,7 mil. Kč.  

 



V přípravě jsou 4 individuální národní projekty, které se týkají kvality, procesního řízení atd.   

Jeden projekt je dále zaměřen na zabezpečení lepšího e-learningového portálu pro výuku dětí 

prostřednictvím her a další projekt je zaměřen na děti, které se nemohou vzdělávat prezenčně.  
Dále prorektor informoval o zásadách financování projektů OP.  

 

Diskuse:  
Drozd se dotázal, zda u projektů EU není vytvářená zbytečná byrokracie, která nemá jinde  

v zahraničí obdoby. Prorektor reagoval, ţe prostředky z EU mají nad sebou obrovskou 

kontrolu. Záleţí na tom, jak jsou nastavena vnitřní pravidla v jednotlivých zemích. Druhá věc 

je, zda ke kontrole nejsou přidávány sloţitější postupy. Bez kontrol by však vznikl neřiditelný 

stav, a proto je administrativní náročnost vysoká. V okamţiku, kdy jsou projekty dobře 

řízeny, však nevznikají problémy. Rektor doplnil, ţe velká náročnost tohoto systému 

financování je jedním z důvodů, proč na univerzitě existuje velká administrativa. Výsledkem 

je, ţe neoprávněného čerpání je málo. Jakýkoliv neuznatelný náklad jde na vrub VŠ a k tomu 

univerzita dostane ještě pokutu z finančního úřadu. Z tohoto důvodu nelze administrativu na 

OU zjemnit.   

 

Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci o struktuře a rozsahu finančních dotací z Operačních 

programů EU a o základních představách o jejich udrţitelnosti. 

 

 

 

Bod 5 

Text: Dílčí zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2011 

Rektor prezentoval předběţnou informaci o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na 

rok 2011, včetně upozornění na moţné problémy, týkající se plnění některých bodů 

aktualizace. 

Částečně splněný je bod týkající se vytváření podmínek pro zajišťování kvality hlavních 

činností OU, kde byla zpracována analýza rizik, navrţena opatření na minimalizaci, vytvořen 

byl nový systém řídících norem a byly zavedeny pravidelné audity vybraných činností. 

Vyřešená není otázka IS. Je nutné se zaměřit na vzdělávací a VaV činnost. Bod byl přesunut 

do příštího roku v jiné dikci. Částečně je splněna podpora zahájení procesu transformace 

CŢV, zejména se zaměřením na kreditově hodnocený systém s moţností uplatnitelnosti 

v akreditovaných studiích, nejde však o zásadní záleţitost. Do příštího roku byla přesunuta 

rovněţ příprava na získání ECTS Label, etapa III. Ostatní body DZ OU jsou splněny nebo se 

průběţně plní. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o plnění Aktualizace dlouhodobého 

záměru OU na rok 2011. 

 

 

 

Bod 6 

Text: Projednání  Řádu doktorského studia na Fakultě sociálních studií 

Předsedkyně AS FSS poţádala AS OU o projednání návrhu změn v Řádu doktorského studia 

na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Předloţené změny souvisí  

s procesem centralizace doktorského studia na FSS. AS FSS řád schválil dne 31. 10. 2011. 

 

Diskuse: Novák připomínkoval sloţení oborové rady, která se skládá z 5 členů, kde 1 musí 

být profesor a 2 musí být docenti. Na PřF musí být všichni docenti nebo profesoři. Doporučil 

tuto formulaci zrušit nebo poţadovat, aby všichni členové oborové rady byli docenti nebo 



profesoři. Šobáň reagoval, ţe není důvod měnit sloţení oborové rady. Drozd uvedl, ţe je 

záleţitostí akreditační komise, zda takovou oborovou radu schválí. Jirák se dotázal, zda toto 

sloţení rady bylo konzultováno s akreditační komisí. Doporučil zváţit, zda by nebylo vhodné 

bod přepracovat. Drozd uvedl, ţe je nutné vycházet z toho, zda toto je v souladu se zákonem  

o vysokých školách a s vnitřními předpisy OU. Ţádný rozpor v tomto smyslu neshledal. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Řád doktorského studia Fakulty sociálních studií. 

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

 

Bod 7 

Text: Různé 

1. Fúze univerzit 

Rumpel se dotázal, jaký je stav ve věci plánované fúze OU a VŠB. Rektor odpověděl, ţe 

cílem probíhajících jednání je nadefinovat, jakým způsobem pokračovat dál v rámci 

navrhovaného centralizovaného projektu. Do konce listopadu by měly být podány přesné 

informace, zda projekt bude akceptován. Klíčovým cílem je vznik univerzity, která bude 

chápaná jako výzkumná univerzita.  

 

2. Rozpočet AS OU  
Mulková krátce informovala o stavu čerpání finančních prostředků z rozpočtu AS OU.  

 

3. Financování VŠ pro rok 2012 

Drozd poţádal rektora o informace, týkající se financování VŠ v roce 2012. Rektor uvedl, ţe 

v současné době platí pokles o 1,2 miliardy Kč pro normativní financování a 300 mil. Kč pro 

financování vědy. Průměrné sníţení na VŠ je o 6 %. OU na základě modelu rozpočtu na 

letošních datech předpokládá pokles financí o 6–7 %. Dále rektor uvedl, ţe vysokým školám 

neustále klesá normativ na studenta ve srovnání se SŠ a ZŠ, kde je vzestupný trend. Normativ 

na studenta VŠ je v tuto chvíli pod normativem na ţáka ZŠ.  

 

Příští zasedání AS OU: 19. 12. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 

 

 

Zapsala: Mulková  

Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 21. listopadu 2011 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 

MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 

MgA. František Kowolowski omluven 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. omluvena 

Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnila se 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. omluven 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. omluven 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 

RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. zúčastnil se 

LF 

prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 

MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. zúčastnila se 

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. omluvena 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. omluvena 

Mgr. Iva Kuzníková zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Bc. Barbora Ručková zúčastnila se 

Petra Křivánková zúčastnila se 

FF 
  

Ondřej Haška zúčastnil se 

PdF 
Bc. Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner zúčastnil se 

PřF 
Bc. Petra Srnová zúčastnila se 

Bc. Adam Soustruţník zúčastnil se 

LF 
  

  

FSS 
Bc. Alena Hegerová zúčastnila se 

Aneta Kozáková omluvena 

 


